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حتلل الدراسة بنية االستثمارات األجنبية املباشرة الصينية الوافدة وتفاعلها مع معدالت النمو االقتصادي احملققة، حيث تعد الصني من  : ملخص
الناتج احمللي االمجايل خالل الفرتة بني و تدفق االستثمار االجنيب املباشر  العالقة السببية بنيحاولنا اختبار لعامل. اكثر االقتصادايت جذاًب يف ا

د الدرجة االوىل ابستخدام ابستخدام اختبارات السببية. واظهرت نتائج التحليل القياسي استقرار السالسل الزمنية للمتغريين عن 1982-2017
اما  .األقلمشرتك ذا اجتاه واحد على  جود تكاملو ر جوهانسن اختبا ت نتائجوأظهر ، بريون سوفيليب  جذر الوحدة ديكي فولر املوسع ي  اختبار 

اجيايب لالستثمار  أتثريوجود  اي ،اإلمجايلفخلصت لوجود اجتاه وحيد للسببية من االستثمار االجنيب املباشر ابجتاه الناتج احمللي ر غراجنر نتائج اختبا
 .الصني الوافد على النمو االقتصادي يفاالجنيب املباشر 

 .تكامل مشرتك، غراجنر للسببية، الصنياقتصاد ، اقتصاديمنو ، اجنيب مباشراستثمار : الكلمات املفتاح
 F43 ؛  F21 ؛ JEL : C22تصنيف 

 

 

Abstract: The study analyzes the foreign direct investment structure in China, where China is one 
of the most FDI attractive economies in the world. We tried to test the causal relationship between 
foreign direct investment inflows and Gross Domestic Product during 1982-2017 using causal tests. 
The results of the Econometric analysis showed that the time series of variables stability in first 
difference using the test of the unit root with augmented Dickey–Fuller and Philip Peron test, and 
the Johansen test showed a common Co integration at least one direction, and Ganger test results 
showed a single trend of causality from FDI to GDP, That meaning there is a positive impact of 
foreign direct investment on China's economic growth. 
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I-  متهيد :  

، ولعل االستثمارات األجنبية املباشرة أضحت احد أهم ةالرفاه االجتماعي بشىت الطرق املتاحالدول لتحقيق الرخاء االقتصادي و تسعى 
ر اكثر من غريه فمنذ النصف الثاين من القرن العشرين تزايدت امهية االستثمار االجنيب املباشالعاملية،  تتلك األدوات وأكثرها أتثرياً على االقتصاداي

النامية و الدول ف. ملياألجنيب املباشر العا رالستثمال استقطاابً  االقتصادايتعترب الصني احد أهم ت  . ملالية الدولية )القروض الدولية(من التدفقات ا
 جدوىما يثار اجلدل حول  ثرياً ه كان إال .حصتها من االستثمارات الدوليةحتسني مناخ االستثمار ملا له من دور هام يف تعظيم  تعمل علىحتديدًا 

من املهم التعرف على البنية االساسية فانه ابلنمو االقتصادي. وعليه  منها املعطيات االقتصادية خاصة ما تعلق االستثمارات الوافدة يف حتسني
  ين حمل الدراسة.القتصاد الصيعلى الناتج احمللي االمجايل يف ا أتثريهلالستثمار االجنيب الوافد للصني وحتليل مدى 

 :  وفرضياهتا اشكالية الدراسة-
االمر  ،1978عام بعد تطبيق اإلصالحات االقتصادية خاصة  من االستثمار االجنيب املباشر الصيين وتنامي حصته لنمو االقتصاد نظراً 

 االستثمار االجنيب املباشر على النمو أتثري مدىالتعرف على  املهمفانه من  الوافدة، حركة تدفقات رؤوس االموال والتكنولوجيامن تعزيز الذي 
 .؟النمو االقتصادي يف الصنيو تدفقات االستثمار االجنيب املباشر  توجد عالقة سببية بنيهل : هي، وعليه فان اشكالية الدراسة االقتصادي

 : التايلافد للصني على الشكل النمو االقتصادي واالستثمار االجنيب الو تتمثل فرضيات الدراسة يف حتديد اجتاه السببية بني  
 .على النمو االقتصادي يف الصنياالستثمار االجنيب املباشر  يؤثر (1
 .يف الصنياالستثمار االجنيب املباشر النمو االقتصادي على  يؤثر (2
 .الصيينفد لالقتصاد االو  واالستثمار االجنيب املباشر االقتصادي النموبني  سببيةتوجد عالقة ال  (3

 :  بقة ذات الصلةالدراسات السا-

االستثمار االجنيب املباشر يف دول جنوب اسيا ابكستان،  أتثرياشتملت على مقارنة : Bashir, Mansha, and others (2014) دراسة -
الدين اخلارجي و  االستثماروغراجنر للسبية لكل من  OLS، ابستخدام اختبار 2000-1985للفرتة  اهلند، بنغالديش، سريالنكا والصني

 1.لصنيا يف يقتصاداالنمو الو بني االستثمار االجنيب املباشر قة إجيابية عال وجودالنتائج  ة اشارتحويالت املاليوالت
منو الناتج احمللي  وتوصلت اىل ان، 2002 -1995للفرتة اختبار غراجنر للسببية  استخدمت الدراسة: Carlos, Eddie(2015) دراسة  -

 2.يف االقتصاد الصيين مار األجنيب املباشراإلمجايل يؤدي إىل زايدة يف االستث
- Peng, Tan  and others (2016 )طعات الصينية احتليل العالقة السببية بني املتغريين يف عدد من املق : خلصت الدراسة من خالل

االستثمار حنو النمو يف مخسة طعة واحدة مقابل عالقة سببية احادية االجتاه من ااىل وجود عالقة ثنائية االجتاه يف مق ،2016 -1985خالل 
 3مقاطعات وعالقة عكسية يف مقاطعة اخرى.

جبة بني وجود عالقة مو  اىل 2010 -1970للفرتة  على االقتصاد املصريخصلت الدراسة  :4(2014امحد خليفة وابراهيم حممود )دراسة  -
ى إىل زايدة الناتج % تؤد1دة اإلستثمار األجنىب املباشر بواقع زاي ان حبيث, م اإلستثمارات األجنبية املباشرةىل وحجامنو الناتج احمللى اإلمج

إلستثمار األجنىب أتثري معنوى وموجب على النمو اإلقتصادى ىف مصر كما ان النمو اإلقتصادى يلعب لأن . حيث  0.19%ىل ااحمللى االمج
  .ت اإلنتاجية منها متمثلة ىف الزراعة والصناعةالقطاعا ىف منو الذي له دوردوراً معنوايً ىف جذب مزيد من اإلستثمار األجنىب 

I.1-  ملتغريات الدراسة املفاهيمياالطار 
تكوين راس شري االستثمار االجنيب اىل استخدام راس املال يف انشطة اقتصادية خارج احلدود السياسية للدولة ويعين على وجه الدقة ي  

ما، ومن قبل اشخاص ومشروعات اليت  توظيف رؤوس االموال واالدخارات املتاحة يف اقتصاديف حني يشري االستثمار االجنيب املباشر اىل  .املال
يف  لكل او جزء من مشروع االستثمار ويتحكم املستثمر االجنيب غالباً  تنتمي هلذا االقتصاد يف انشطة اقتصادية اجنبية يكون املستثمر فيها مالكاً 

( مباشر مستثمر) واحد اقتصاد يف مقيمة ؤسسةملدائمة  مصلحة إنشاء ( ابنهOECD) تصادي والتنميةوتعرفه منظمة التعاون االق .5ة املشروعار اد
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةويعرفه  .6بينهما األجل طويلة عالقة وجود على ينطوي ،املباشر املستثمر غري اقتصاد يف تقيم مؤسسة يف
(UNCTAD)  للمستثمر االجنيب او الشركة االم يف فرع اجنيب قائم  كس منفعة وسيطة دائمةعتطويلة االجل تفضي عالقة على انه مشروعات

صايف تدفقات االستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة يف اإلدارة )نسبة  ابنهالبنك الدويل فيعرفه اما  7يف دولة مضيفة غري اليت ينتميان اليها.
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جمموع رأس مال حقوق امللكية  وميثلمتعة حبقوق التصويت( يف مؤسسة عاملة يف اقتصاد غري اقتصاد املستثمر. يف املائة أو أكثر من األسهم املت 10
. توضح صايف االستثمار األجنيب املباشر ابالقتصاد القائم ابإلبالغ مطروحاً رأس املال طويل وقصري األجلوالعائدات املعاد استثمارها وغري ذلك من 

 8ألجنيب املباشر الذي يقوم به االقتصاد القائم ابإلبالغ إىل بقية أحناء العامل.منه صايف االستثمار ا

حدوث زايدة يف امجايل الناتج احمللي مبا حيقق زايدة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، على انه  النمو االقتصاديف ويعر  
جمموع إمجايل  . اما امجايل الناتج احمللي االمجايل فيمثل9لسلع االقتصادية لسكاهناويعرف ايضا ابنه زايدة قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من ا

مشمولة يف القيمة املضافة من جانب مجيع املنتجني املقيمني يف االقتصاد مضافًا إليه أية ضرائب على املنتجات وخمصومًا منه أية إعاانت دعم غري 
  10.بب نضوب وتدهور املوارد الطبيعيةإهالك األصول املصنعة أو إجراء أية خصوم بس قيمة املنتجات. ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة

2. I- امهية االستثمار االجنيب املباشر يف االقتصادايت املضيفة : 
تستطيع من فهو ميثل عنصر حاسم  دور املهم لالستثمار االجنيب املباشر يف االقتصادايت املضيفة،لهنالك العديد من املربرات لالعتقاد اب

وتوفري فرص العمل. كما يساعد على تطور شامل  لى عنصري راس املال والتكنولوجياخالله الدول النامية تغطية فجوة االستثمار وضمان احلصول ع
رفاه و لتنمية االقتصادية ل عززمو  رئيسي للتكامل االقتصادي الدويلحمرك  االستثمار األجنيب املباشرعترب ي  و  11يف االنتاجية والقدرة التجارية التنافسية.

، وميثل عنصر يسمح ابلتعامل احمللي لزايدة اإلنتاج كما يؤثر على املستهلك واإلنفاق احلكومي من خالل زايدة اإليرادات الضريبيةوهو  اجملتمعات.
  12 .الناتج احمللي اإلمجايل منو عنصر ديناميكي يف

وهو ما اثبتته العديد من  13.يف االقتصادايت الدول النامية املضيفة اإلمجايل احمللي لناتجا علىدائم  يؤثر بشكلاالجنيب املباشر  فاالستثمار
أي وجود ارتباط بني االستثمار األجنيب املباشر والناتج احمللي اإلمجايل، أظهرت النتائج العديد من الدول حيث على  اليت اجريتالدراسات التجريبية 

 ,Romaكدراسة،  ويسهم يف زايدة الناتج احمللي االمجايل االقتصادينمو اليف تعزيز  اً أساسي عامالً يعد االستثمار األجنيب املباشر  ان
 Sengupta(2018) 14، ,Ahmad ,HookLaw) 2010( Saini15،  luğoşAliUluba Iamsiraroj(2015)16، Tiwari
 Mutasque and(2011)17. Robles, Bengoa (2003)18. بني سببية عالقة  أيوجود ل اخرى ومن جهة اخرى مل تتوصل دراسات

 Mounir(2014).19املتغريين كدراسة 

متيل الشركات متعددة اجلنسيات إىل فرض حيث ضغوط على الدول املضيفة، احداث االستثمار االجنيب اىل  يسهمومن جهة اخرى قد 
، أو تبطئ درات موازية يف البلدان اجملاورة، فيمكن هلا أن تغلق فروعها يف احد البلدان لتنتقل إىل بلد آخر، أو ختلق قاملضيفةسيطرهتا على االقتصاد 

أن تناور وتتفادى الضوابط اليت تفرضها احلكومة على وحدة توسع اإلنتاج يف بلد ما لصاحل توسيعه يف بلد آخر. كذلك ميكن للشركات املذكورة 
لو إنتاجية معينة، طاملا أن نشاطها يغطي وحدات عديدة من االقتصاد القومي، وهي قادرة على اهلروب من سياسات العامة للبلد املضيف، فيما 

  ليت تعارض أهدافها، وخباصة تلك اليت ترفع من تكاليف إنتاجهاقابلتها تشريعات قانونية جديدة على الصعيد السياسي أو االجتماعي أو البيئي وا
ية ترتبط كما تستهدف مشاريع ال حتتاج إال إىل قوة عمل قليلة العدد، وابملقابل ملا كانت اغلب هذه املشاريع الصناعية جمرد مالحق أو شركات فرع

على استرياد التكنولوجيا، ومن مث غلق الباب أمام تنمية قاعدة تكنولوجية حملية  تزايداً وم مستمراً  مبراكز واقعة ما وراء البحار، األمر الذي يعين اعتماداً 
 20وشل حركة اإلبداع واالبتكار يف البلد املضيف.

3. I- لصنيالوافدة ل املباشرة األجنبية االستثمارات بنية  
حجم االستثمار  أخذان فإذا، نة كبرية يف االقتصاد الصيينمكا املباشر من بني احد القطاعات اليت حققت األجنيبعترب االستثمار ي        

 يف 1980 سنة وبداية 1970 سنة أواخرتركزت  فدةالوا االستثماراتوجند ان  21،النامية االقتصادايتمجيع  تتصدرالصني  أنالوارد كمؤشر جند 
يف زايدة املناطق الصناعية واملشاريع االستثمارية الفعلية حيث ، صناعات التجارة التجهيزية املتوسطة واألولية، وهو ما أسهم الصناعات السياحية

% من إمجايل االستثمارات. وشهدت االستثمارات يف قطاع العقارات زايدة سريعة، لتمثل ثلث إمجايل االستثمارات األجنبية 60مثلت أكثر من 
 .2000حىت سنة 

% 50.31من إمجايل املشاريع، و %56.35سجلت  2000ففي سنة  ،ة على نسبة كبرية من االستثماراتتستحوذ الصناعات التحويلي
من االستخدام الفعلي لرأس املال األجنيب املستثمر. يف حني سجلت القطاعات األخرى نسب % 46.39من إمجايل عقود رأس املال األجنيب، و

واستفادت الصناعات االستخراجية،  %،3.92تماعية اخلدمات االج %،7.82التطوير العقاري والصناعة اإلدارية %، 8.36 متفاوتة مثل العقار

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150918760026
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150918760026
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176510000285#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176510000285#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176510000285#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999315002138?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999315002138?via%3Dihub#!
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فرتة الوافدة  االستثمارات فنجد ان اإلقليمي هاتوزيعما يتعلق باما  22التمويل والتامني، البحث العلمي واخلدمات التقنية التعليم بنسب اقل.
استحوذت املنطقة الشرقية  1999وحىت سنة ، ت اكربمقاطعا مشل اتيالتسعين ومع مطلع، يةقليل من املناطق الساحل يف عددتركزت ات يالسبعين
وفق بياانت وزارة  .يف الوقت الراهن هذا الوضع كثرياً يتغري ، ومل  23يف املنطقة الغربيةفقط  %3.22و %94.8، واملنطقة الوسطى %84.87على 

 %45.99 وحصة ،%31.58 لألجانب كلياً   وكةاملململشاريع ا : كتايلتوزعت   األجنبيةاالستثمارات  أنجند  2000التجارة الصينية لسنة 
حيث سجلت املشاريع املشرتكة، التعاونية واململوكة   ،2002 عام يف مل تتغري هذه النسب كثرياً . 24 %20.52 مؤسسات تعاونية، ةمشاريع مشرتكلل

 25. %1.64االستثمارات  ت ابقيعلى التوايل وسجل %36.97و %18.84، %91.42نسبة  ألجانب كلياً 

I -4 لصنيل الوافد االستثمار األجنيب املباشر تطور 
، فيما تتقاسم ابقي دول العامل املباشرةأن الصني جتتذب حصص كبرية ومتزايدة من رصيد االستثمارات األجنبية  احلديثة تظهر البياانت

 2017 ، ففي عامملضيفة هي اقتصادات انميةوىل ااالقتصادات العشرة األ فان 2018حسب تقرير االستثمار الدويل لعام . السيما النامية منها
وقد  26.(مليار دوالر 275)الوالايت املتحدة  بعد (مليار دوالر 136) تصدرت حصة الصني من االستثمار االجنيب املباشر املركز الثاين عاملياً 

شهدت تدفقات حيث . 2012مليار دوالر سنة  241.2االستثمارات الوافدة للصني املركز األول من التدفقات العاملية مببلغ إمجايل قدره تصدرت 
 2012 و 2009 سجلت يف عام تراجع، وثالث فرتات 2008حىت  1982حالة منو تصاعدي منذ عام  2017-1980االستثمار خالل الفرتة 

 2005-1979 عامي   أبن ترتيب الدول العشر املستثمرة يف الصني خالل 2006شري تقرير االستثمار األجنيب لسنة ي   .27(1)جدول.2014و
 .ريطانيا، أملانيا، فرنسا وهولندا: هونغ كونغ، اتيوان، الوالايت املتحدة األمريكية، الياابن، كوراي اجلنوبية، سنغافورة، بهي

 -1982 بني عامي   خالل الفرتةتذبذب امل النموللصني حالة من  كنسبة من الناتج االمجايلالوافد   االجنيب املباشر سجل االستثماري
يف حني سجلت ادىن بداية الفرتة  ،((0.7%)يف الدول مرتفعة الدخلاملسجل عدل امل اعلى من) %6.1 بواقع افضل اداء حيث سجل، 2017

عام  ذمل ترتاجع حصة االستثمار للناتج احمللي االمجايل عن الواحد من وامجاالً  (.2)جدول 2017عام  %1.3بلغ و  1982عام  %0.21بواقع 
 . 2007عام  %5.2 اىل ان احسن اداء لالقتصاد العاملي سجل مبعدل شرين  و  (1.1)1991

II -  : الطريقة واألدوات  

ومتغرية الناتج احمللي   (FDI)شري اىل ان التحليل القياسي يقوم على حبث العالقة السببية بني متغرية االستثمار االجنيب املباشر الوافد ن  
للمتغريين ابلدوالر االمريكي السنوية امجايل القيم  البياانت تتمثل يفو  ،EViews 10تخدام برانمج ابس يف االقتصاد الصيين  (GDP)مجايلاإل

خطوات  ثالث التحليليتضمن  .بياانت البنك الدويل قاعدةمصدرها وهي الفرتة املتاحة للمتغريين و  ،2017 -1982 عامي   خالل الفرتة بني
، واختبار عالقة طويلة االجل من خالل اختبار وصفية، اختبارات جذر الوحدة()اختبارات  الزمنيةاساسية تتمثل يف اختبار استقرارية السالسل 

 من خالل اختبار غراجنر للسببية. ةالسببي العالقةتقدير  وأخرياً التكامل املشرتك، 

ق اليت تتناول سلوك الظواهر وي عد حتليل السالسل الزمنية إحدى الطر  :(The Unit Root Test)سكون السالسل الزمنية اختبار  -1
( البد من حتويلها إىل سالسل زمنية Non stationaryاغلب السالسل الزمنية االقتصادية غري ساكنة، ) 28وتفسريها عرب فرتات زمنية ممتدة.

تستقر حيث  .(PP)( واختبار فيلبس بريون ADFاملستعملة اختبار ديكي فولر املوسع ) االختباراتمن بني أهم . 29(Stationary) مستقرة
 يف حاالت هي : هعدم أو االستقرار صفة تتضح،  30السلسلة الزمنية إذا تذبذبت قيمها حول وسط حسايب اثبت وتباين مستقل عن الزمن

- 
1السلسلة :tY ،املاضية. املشاهدات من أكرب وزن هلا احلالية واملشاهدات مستقرة 

- 
1=السلسلة :tY ،املاضية. املشاهدات نفس وزن هلا احلالية واملشاهدات غري مستقرة 

- 
1السلسلة :tY ،املاضية. املشاهدات من أقل وزن هلا احلالية واملشاهدات غري مستقرة 

 :0Hمعادالت احندار خمتلفة، ويتم اختبار فرضية العدم  ثالثADF (1979 ) يتضمن اختبار: (ADF)اختبار ديكي فولر املوسع  -أ
B=0 واليت تعين وجود جذر الوحدة، ومىت وجدت السلسة األصلية ساكنة عند املستوى K ( 0فانه يقال أهنا متكاملة من الدرجة الصفر)I  أما

 . I(dة من الدرجة )متكامل تكونفان السلسة  pتطلب أخذ الفروق  إذا
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:1الفرضية الصفرية: -
0

=H إذا كانت ، tc
 .تكون السلسلة الزمنية غري مستقرة ، 

:1الفرضية البديلة:   -
1

H إذا كانت ، tc
 ،السلسلة الزمنية مستقرةكون ت. 

  31: وسع الثالثة هيومناذج اختبار ديكي فولر امل

∆Yt = ʎYt-1  -  ∑ ∅j+1 + ∆Y t-1  + μt   ….………….…..(01)  
∆Yt = ʎYt-1  -  ∑ ∅j+1 + ∆Y t-1  + c + μt   ….……....…..(02)  
∆Yt = ʎYt-1  -  ∑ ∅j+1 + ∆Y t-1  +bt + c + μt   ………….(03)  

بريون تعديل   سطريقة فيليب للفروق، متباطئة قيم ( على(Phillips & Perron  1988 اختبار حيتوي ال :(PPفيلبس بريون ) اختبار -ب
 أحسن طريقة إلزالة حالةان ف: زالة حالة عدم االستقرار من السالسل الزمنيةوإلاالعتبار قيود اقل على حد اخلطأ.  لديكي فيلر ليأخذ يف tإلحصاء 

  ، حيث:D(Yt) ، ويكون الشكل اجلديد للسالسل الزمنيةانيةرجة األوىل أو من الدرجة الثمن الد الفروق اخذعدم االستقرار هي 

D(Yt) = Yt-Yt-1  ..................)04(  

العالقة طويلة األجل بني املتغريات مفيدة يف التنبؤ بقيم املتغري التابع بداللة عترب ت   (:Cointegration Test) اختبار التكامل املشرتك -2
  رتكــكامل املشــــل التـــيقدم حتليو  32لعالقة التوازن طويلة األجل. إحصائياً  تعبرياً  ثلوبذلك فالتكامل املشرتك مي   جمموعة من املتغريات املستقلة.

(1987) Engel and Granger  دعمًا للنظرية االقتصادية فبعض املتغريات تتحرك ابنتظام مبرور الوقت رغم أهنا تت سم بشكل منفرد
 االستقرار، درجة متاثل االختبار هذا تطبيق يشرتط 33أحد األدوات املهمة عند دراسة العالقات على املدى الطويل.ابلتذبذب العشوائي، ويعدك 

ميكن احلصول على و  ،AIC ، SC، HQاملفاضلة ملعايري قيمة أقل خالل من ،(p) التباطؤ فرتات حتديد( J-J) االختبار إجراء قبل ويتطلب
 : احلاالت التالية

  مشرتكاً املتغريات غري متكاملة تكاماًل و  مجيع املتغريات لديها جذور وحدةو ( املصفوفة تكون صفرية Rank, r=0رتبة املصفوفة مساوية للصفر) -
 فيما بينها.

 ( فجميع املتغريات ليس هلا جذور وحدة، أي أهنا متغريات مستقرة. =n rرتبة املصفوفة اتمة الرتبة ) -
 ( فيوجد متجه تكامل مشرتك واحد.=1r) لواحدرتبة املصفوفة مساوية ل -
 .مشرتكاً  وجود عدة متجهات متكاملة تكامالً  يعين( r < n1>رتبة املصفوفة ) -

وحتديد  ية بني متغريينيعمل اختبار غراجنر للسببية على اختبار العالقة السبب :(Granger Causality Test) غراجنر لسببيةاختبار  -3
 34أو ما إذا كانت عالقة تبادلية يؤثر فيها كل منهما على األخر.بينهما، اجتاه العالقة السببية 

III-  ومناقشتها : النتائج  

 االختبارات الوصفية لالستقراية نتائج -1
من اهم التحويالت الرايضية عدم ثبات التباين من املشاكل االساسية يف عدم احلصول على منوذج دقيق لبياانت السالسل الزمنية و  عدي  

 . اعتمدان يف دراستنا على35على اجلذر الرتبيعي هلا لاحلصو او  السالسل لبياانت يالطبيعاحلصول على اللوغاريتم  هوتباين ال تتثبياملستخدمة يف 
 :التايل على النحو حسبت  املتغريات اجلديدةوقيم  (2)و (1)ني الشكلموضحة يف  واللوغارمتيةوشكل السالسل اخلام  ،اللوغاريتم

LFDI= log(FDI) ………………....…( 50 ) 
LGDP= log(GDP)……………..…...( 60 )                                                                 
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 : عند املستوىدالة االختبار الذايت  -أ
هذا يعين أن خارج جمال الثقة و ρk =1  واحد عند  (PICK)عند املستوى متيزت خبروج نتؤ( PAC) أن( 4و) (3)الشكليتضح من 

عن جمال الثقة  تتناقص بشكل متدرج حىت تنعدم، حيث تسجل خروجاً ( AC) السلسلة ليست مستقرة يف مستواها. ونالحظ من جهة أخرى أن
 :ميكن أن يوضح من خالل شكل دالة االرتباط الذايت كالتايل، ون شري بداية إىل

 (7...3،2،1ل الفجوات )ألج  ≠ 0 ρk:  (LFDIاالستثمار االجنيب املباشر )متغرية  -
 (8...3،2،1ألجل الفجوات )  ≠ 0 ρk:  (LGDP) الناتج احمللي االمجايل متغرية -

 .غري مستقرة سالسلفان ال LGDPو  LFDIيف مجيع السالسل الزمنية لـ  k ρ≠ 0أن  مباو 

 : دالة االرتباط الذايت بعد اخذ الفروق من الدرجة األوىل -ب
عينات الدراسة وهذا ( متيزت ببقائها داخل جمال الثقة يف مجيع PAC) أنجند ، (6و) (5)نيالشكل ح يفوكما هو موض اخذ الفروقبعد 

 (.ACالذايت ) يعين أن السالسل الزمنية مستقرة بعد اخذ الفروق من الدرجة األوىل، وهو ما توضحه أيضا دالة االرتباط

 نتائج اختبارات جذر الوحدة -2
  :اختبار ديكي فولر املوسع -أ

ة االستثمار االجنيب املباشر ومتغرية النمو إىل أن السالسل الزمنية ملتغري ( 3ول)ملوضحة يف اجلدااختبار ديكي فولر املوسع و  شري نتائجت  
قة اجلدولية %، حيث كانت القيمة املطلقة احملسوبة لكال املتغريين أقل من القيمة املطل5 مل تكن مستقرة يف مستوايهتا عند مستوى داللة االقتصادي

مستوايهتا، وذلك ابالعتماد على فرتيت التباطؤ األوىل والثانية، وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية واليت تنص على أن هناك عدم سكون املتغريات يف 
 .مستقرة من الدرجة االوىلأخذ الفرق األول والثاين أصبحت بعد و 

  فيلبس بريون: اختبار -ب
وعليه فإن السالسل  ،اختبار ديكي فولر املوسعنتائج مع تطابقت قد ( 4ل)وضحة يف اجلدو امللبس بريون نتائج اختبار فينالحظ ان 

 .الزمنية ملتغريات الدراسة متكاملة من الدرجة األوىل

  ر التكامل املشرتك اختبا -3
 موضحكما هو و  .AIC  ،SC ،HQاملفاضلةري قل قيمة ملعايأبللبياانت  (p)الزمين  حتديد فرتات التباطؤاختبار التكامل املشرتك تطلب ي
جنر اك واختبار غر يف كل من اختبار التكامل املشرت اعتمادها سيتم ) اختارت فرتة تباطؤ زمين واحدة مجيع املعايري ان جند، (5)دولاجل من بياانت

احملسوبة لكال  القيم ، حيث انللتكامل املشرتك متجه واحد إىل وجودت شري ف( 6)اجلدولاختبار التكامل املشرتك املوضحة يف نتائج  .(للسببية
تؤكد هذه و الدراسة،  % ملتغريي  5احلرجة عند مستوى املعنوية  أكرب من القيمكانت ( Max Eigen Value)و( Trace test)االختبارين 

 .ار االجنيب املباشراالستثممتغرية الناتج احمللي االمجايل و متغرية  بنيالنتيجة على وجود عالقة توازنية طويلة األجل 

  اختبار غراجنر لسببية -4
، لتؤكد على رفض (7)والناتج احمللي اإلمجايل واملوضحة يف اجلدول االستثمار االجنيب املباشر الوافدجاءت نتائج اختبار السببية بني 

وعدم رفضه ابلنسبة  باشر إىل الناتج احمللي اإلمجايل.الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ابلنسبة الجتاه العالقة السببية من االستثمار االجنيب امل
 لعدم وجود سببية من الناتج احمللي االمجايل ابجتاه االستثمار االجنيب املباشر

VI -  : اخلالصة 

ر االجنيب حصة الصني من االستثما لقد سامهت عملية االصالح واالنفتاح االقتصادي املعتمد هناية السبعينيات من القرن املاضي يف تطور
اليت تحدايت الاحد اهم  هااالستفادة منلتبقى درجة  ،جنيباأل االستثمارالستقطاب  اً  مناخ االستثمار اساسنيحتس ان، حيث كل كبرياملباشر بش

امهها قطاع  اختلفت حصصها وانحنو عديد القطاعات االقتصادية  الوافدةاالستثمار عملت على توزيع الصني نالحظ ان الدول املضيفة. و تواجه 
شرتكة على السياحة والفندقة، جتارة التجزئة، اخلدمات االجتماعية، قطاع التأمني الصناعات االستخراجية والتحويلية، حيث تكاد تطغى املشاريع امل
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ستثمار االجنيب يف كل هذه املعطيات انعكست على تطور مسامهة اال  مقابل االمناط االخرى لالستثمار االجنيب.، حصة االستثمار الوافد للصني
    النمو او ما يسمى مبعدل االعتماد على االستثمار االجنيب املباشر.

 حتققها عدمالجتاه الناتج احمللي اإلمجايل و من االستثمار االجنيب املباشر ابابجتاه واحد العالقة السببية  حتقق إىلوخلص التحليل القياسي 
لى النمو االقتصادي يف د اثر اجيايب لالستثمار االجنيب املباشر عو وعليه ميكن القول بوج ،ر االجنيب املباشراالستثما ابجتاهمن الناتج احمللي اإلمجايل 

من معطيات الدول ، وهو ما يؤشر على استفادة جريبية، وهي نتيجة تتفق مع عديد الدراسات الت(2017 -1982) الدراسة فرتةلصني خالل ا
استقطاب التكنولوجيا الالزمة لرفع احملتوى االموال االجنبية و  سدام رؤو ق، لعلل امهها استدفع النمو جماالت متعددة تسمح باالستثمار يف

 التكنولوجي للمنتجات احمللية. 

ويل، تسمح هلا ابلرفع التدرجيي مزااي تنافسية يف السوق الدلالستثمار املباشر ضيفة شاهنا ان تكسب االقتصادايت امل كل هذه املعطيات من
، احملليةما يسهم بدوره يف تفعيل القطاعات االقتصادية هو و  األخرىالدول  حنو الصادرة دولية وكذا رفع استثماراهتاارات الصها من االستثمن حصم

، القطاع املصريفكقطاع التصدير و به  االستثمار االجنيب املباشر على قطاعات اخرى ذات ارتباط مباشر  أتثريوعليه فانه من املهم التعرف على 
 .خاصة يف االقتصادايت الناشئة

 : حقمال  -
 

2017 -1982( : حصة االستثمار االجنبي المباشر للناتج المحلي 2الجدول )  

2008 2005 1985 1982 

0.21 2.61 3.51 4.55 
2017 2015 2010 2009 

2.56 3.99 2.19 1.37 
بياانت البنك الدويل اعداد الباحثة ابالعتماد على املصدر :  

 اخلام بياين للسالسل التمثيل ال:  (1الشكل )

 
  EViewsإعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  : املصدر

 اللوغارمتيةالتمثيل البياين للسالسل ( : 2الشكل )

 
  EViewsابالعتماد على خمرجات  الباحثةإعداد  :املصدر

 

 ، مليار دوالر2017-1982 ( : اجمالي االستثمار االجنبي المباشر الوافد1الجدول )

2008       2005 1985 1982 

1.25 104.1 171.5 131.0 

2017 2015 2010 2009 

243.7 242.5 168.2 0.43 
بياانت البنك الدويل من اعداد الباحثة ابالعتماد على املصدر :  
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 FDI سلسةل اخلاملقيم لدالة االرتباط الذايت ( : 3الشكل )

 
 EViews 2010إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  : صدرامل

 LFDIسلة للفرق األول للسل PACو  ACمعامل ( : 5الشكل )

 
  EViewsإعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  املصدر :

 GDP سلسةلقيم اخلام للدالة االرتباط الذايت ( : 4الشكل )

 
 EViews 2010جات إعداد الباحثة ابالعتماد على خمر  : املصدر

 LGDPسلة للفرق األول للسل PACو  ACمعامل ( : 6الشكل )

 
  EViewsإعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  : املصدر

 

الموسع نتائج اختبار ديكي فولر : (3)الجدول   

FDI GDP المستوى 

 حسوبةاالحتمال            الجدولية             الم االحتمال الجدولية المحسوبة

-3.161292 -2.948404 0.0311 0.295343 -2.951125  عند المستوى 0.9746 

-3.752692 -2.951125 0.0075 -3.46427  -2.951125  االول* 0.0154 

-6.409758 -2.957110 0.0000 -6.40002  -2.954021  الثاني 0.0000 

  EViewsخمرجات  املصدر : اعداد الباحثة ابالعتماد على
 
 

بيرون -سنتائج اختبار فليب : (4)ل الجدو  

FDI GDP المستوى 

 االحتمال الجدولية المحسوبة االحتمال الجدولية المحسوبة

 عند المستوى 0.9860 2.948404- 0.547072 0.0560 2.948404- 2.896204-

 االول* 0.0129 2.951125- 3.535740- 0.0091 2.951125- 3.678576-

 الثاني 0.0000 2.954021- 7.894014- 0.0001 2.954021- 16.97757-

  EViewsخمرجات  املصدر : اعداد الباحثة ابالعتماد على
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 نتائج اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني : (5)الجدول 

LLS LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 0.459594 4.898289 4.991702 4.928172 

1 4.564807 0.000310 -2.409623 -1.942557 -2.260205 

2 206.7836* 0.000284* -2.93698* -2.21358* -2.404047*  

  EViewsخمرجات  املصدر : من اعداد الباحثة ابالعتماد على
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